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UTDANNING

Årstall

Studium

Studiested

2009

PPU

Universitetet i Stavanger

2007

Bachelor i kultur- og samfunnsfag (sos.antropologi, japansk III og IV)
Universitetet i Oslo

2000

Japansk grunnfag

Universitetet i Bergen

1990-91

Cand.theol

Menighetsfakultetet

1993-94

Japansk språk studier

Kansai Missionary Language Institute, Kobe

1987-88

Sosialantropologi, mellomfag

Universitetet i Oslo

1985-90

Kristendom hovedfag

Menighetsfakultetet

ARBEIDSERFARING

Årstall

Stillingsbetegnelse

Arbeidsgiver

2013--

Sokneprest, Ræge kirke

DnK

2018

Timelærer «Kontekst og identitet»

VID

2016-17

Timelærer i homiletikk

VID

2007-13

Lektor vgs, Skoleskipet Gann

Unge Sjømenns Kristelige Forening

2012 høst

Timelærer, sosialantropologi

MHS

2006-07

Vikarprest, Sunde/Revheim

DnK

2002-06

Prest, Nankai Luth. Kirke, Japan

NMS (i samarbeid med Kinki Ev.Luth.kirke)

2003-04

Konst. Representant Japan-feltet

NMS, Japan

2000-02

Vikarprest, Sunde/Revheim/Hana

DnK

2000 vår

Personalsjef (konstituert)

NMS, Stavanger

2000 vår

Timelærer i konfesjonskunnskap

Misjonshøyskolen

1999 høst

Arbeidet i media-avdelingen

NMS, Stavanger

1994-99

Prest, Nankai Luth. Kirke, Japan

NMS (i samarbeid med Kinki Ev. Luth. kirke)

1997 høst

Personalsjef (konstituert)

NMS, Stavanger

1992

Vikarprest, Jar kirke

DnK

1983-85

Studentmisjonær, Osaka, Japan

NMS (i samarbeid med Kinki Ev. Luth. kirke)

RELEVANTE VERV

Årstall

Verv/rolle

2017-

Verneombud, Sandnes/Tungenes prosti

2017-

Styremedlem, Skoleskipet Gann

2016-

Medlem av Samarbeid Menighet og Misjon, Stavanger (SMMS), repr. HimalPartner

2013-

Nemdmedlem i UNE

2011-15

Kommunestyrerepresentant i Sola

2011-15

Nestleder, utvalg for oppvekst, Sola kommune

2002-2006

Vise-representant, Japanfeltet, NMS

1995-1997

Leder av Forretningsutvalget, Japan; NMS (dvs leder for feltet)

SPRÅK

Norsk, Engelsk, Japansk

Kommentar

ANDRE OPPLYSNINGER, PROSJEKTER E.L.

Jeg var fast spaltist i flere år i Stavanger Aftenblad med «Søndagstanker»

Bispenominasjon i Stavanger
Svar på spørsmål

NAVN: HAAKON KESSEL
1. HVA GIR DEG LYST TIL Å BLI BISKOP I S TAVANGER BISPEDØMME?

Jeg vil være med å inspirere medarbeidere til å ha frimodighet i forkynnelsen og i tjenesten i
lokalmenighetene. Stavanger bispedømme har et variert og rikt gudstjeneste- og menighetsliv som
betyr mye i lokalmiljøet. Dette vil jeg være med å videreutvikle. Jeg ønsker å bidra til godt tverrfaglig
samarbeid blant ansatte og de mange frivillige medarbeiderne. Religiøs tro og kirkens rolle i
samfunnet er i endring, og jeg vil være med å påvirke og lede kirken i en tid med store utfordringer.
Jeg trives godt i bispedømmet med gode kollegaer og medarbeidere.

2. HVORDAN VIL DU BESKRIVE DEG SELV SOM PERSON OG PREST?

Jeg er samarbeidsvillig, omgjengelig og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig. Jeg tror jeg har
evnen til å virke samlende, og jeg trives i teamarbeid.
Som prest er jeg opptatt av å skape møteplasser der mennesker får muligheten til å bli kjent med og
få et dypere forhold til den kristne tro. Jeg er opptatt av å involvere frivillige i menighetsarbeidet og
vil at gudstjenesten skal være et fellesskap som inkluderer alle generasjoner. I min prestetjeneste
har jeg sterkt fokus på å hjelpe folk til å lese og bli kjent med Bibelen.
Jeg opplever det også meningsfylt med møteplassene utenfor kirkebygget, som sørgesamtaler,
husbesøk og skolebesøk. Den kontaktflaten med lokalsamfunnet som folkekirken har, setter jeg stor
pris på.
3. HVA ER KJERNEN I DIN FOR KYNNELSE?

Det viktigste i min forkynnelse er å formidle den oppstandne Jesus Kristus som åpner veien for oss til
Gud og reiser mennesker opp. «Ingen har noensinne sett Gud, men Jesus har vist oss hvem han er».
Jeg ønsker å peke på Jesus og formidle budskapet om Guds kjærlighet og vårt behov for forsoning
med Gud og med hverandre. Vi er skapt av Gud og kalt til å ta vare på hverandre og den verden vi har
fått å forvalte.
4. HVA ER KIRKENS UTFORDRINGER NÅ OG I T IDEN FRAMOVER?

Kirkens oppdrag er alltid å levere evangeliet videre, i ord og handling. I et sekulært og pluralistisk
samfunn er kirkens store utfordring hvordan vi best kan formidle evangeliet slik at det oppleves
relevant.
Det er viktig å styrke trosopplæringen, særlig med henblikk på at den grunnleggende
bibelkunnskapen er dramatisk svekket.
Diakoni gir budskapet troverdighet. Kirken må være diakonal og i stand til å møte ulike behov lokalt
og globalt. Det inkluderer også kamp for rettferdighet og å bevare skaperverket. I en tid med sterkt
vellykkethetspress, må vi formidle at menneskers verdi ligger i at vi er skapt og elsket av Gud og ikke i
det vi presterer.
Kirken har er en kritisk rekrutteringsutfordring, spesielt når det gjelder nyrekruttering av prester.
Bevisstheten om dette må styrkes for å motivere både unge og voksne til å utdanne seg til kirkelig
tjeneste.
5. HVORDAN VIL DU BESKRIVE DITT TEOLOGISKE STÅSTED OG HVORDAN VIL DU SOM BISKOP
IVARETA DET KRISTNE MANGFOLDET I BISPEDØMMET?

Teologisk står jeg sentralt i den evangelisk-lutherske lære. Jeg vil først og fremst formidle troens
kjerneinnhold. I en bred folkekirke vil det være variasjoner og ulik vektlegging i forhold til teologi, og
det vil være et mangfold i trosuttrykk. For meg er dette et viktig prinsipp: Uenighet i det perifere,
enighet i det sentrale, kjærlighet i alt. Jeg vil oppmuntre menighetene til å gi rom for mangfold så
lenge det bygger opp om kirkens sentrale budskap om Jesus og menighetens fellesskap. Vi må hele
tiden arbeide teologisk med å forstå og kommunisere Bibelen inn i en ny virkelighet. I denne
sammenheng er VID Vitenskapelige høgskole en stor ressurs i vårt bispedømme.
6. HVA TENKER DU OM AKTUELLE SAMLIVSSPØRSMÅL OG HVORDAN VIL DU SOM BISKOP MØTE
DISSE OG DE ULIKE TILNÆRMINGENE TIL DEM I KIRKEN?

Jeg vil forholde meg til de vedtak som er fattet og den praksisen som er etablert. Kirkemøtet har
etter mange års grundig arbeid, fattet et vedtak om vigselsliturgi som gir rom for to syn, både for den
klassiske ekteskapsforståelsen og for likekjønnet ekteskap. Kirkemøtet ønsket å ivareta enhet på
tross av ulike teologiske tolkninger. Etter mitt syn fikk saken med dette en konklusjon som det er
mulig å leve med og som nå fungerer i praksis.
Vedtaket gir mulighet til å forkynne og praktisere etter den enkelte prest sin teologiske
overbevisning. Det er viktig at vi tross ulike syn tillegger hverandre de beste motiver. Saken har tatt
mye oppmerksomhet i mange år, og vi har nå mulighet til å bruke krefter på andre utfordringer.
Jeg deler det klassiske synet på hva som konstituerer et ekteskap. Samtidig har jeg forståelse for at
det i denne vanskelige og sammensatte saken, finnes andre syn. Vedtaket om to vigselsliturgier
reflekterer den spenningen mange opplever. Jeg ønsker å møte de ulike syn med respekt og åpenhet
og bidra til at den enkelte kan følge sin overbevisning med frimodighet innenfor den ordning vi nå
har fått.
7. HVORDAN VIL DU SOM BISKOP MØTE MANGFOLD ET AV TRADISJONER OG UTTRYKK I
GUDSTJENESTELIVET I STAVANGER BISPEDØMME?

Mangfoldet er i utgangspunktet en berikelse, det er tegn på liv. Den verdensvide kirke er et fargerikt
fellesskap. I vårt bispedømme er det stor variasjon i gudstjenestelige uttrykk, med vekslende

vektlegging av tradisjonelt og nytt. Det er også gitt rom for lokale tilpasninger, forskjellige steder kan
ha ulik profil. Et levende engasjement omkring gudstjenestens uttrykksformer viser at gudstjenesten
betyr mye for de som bruker den. Gudstjenestefeiringen rører ved det dypeste i vår tro og er
sentrum i menighetsfellesskapet. I vår tradisjon er gudstjenesten også en kulturbærer.
Jeg vil oppfordre til mye mangfold for å inkludere mange. Ulike generasjoner har ulike uttrykk og de
må gis rom. Sammen med mangfoldet må vi også ivareta en felles gjenkjennelighet i
gudstjenestefeiringen som må bygge opp om gudstjenestens innhold og målsetning. Fornyelse og
forankring må gå hånd i hånd.
8. HVORDAN SER DU FOR DEG AT DU VIL VÆRE SOM KIRKELI G LEDER?

Først og fremst ønsker jeg at våre prioriteringer og veivalg er forankret i troen og i kirkens oppdrag.
Jeg vil legge vekt på nærhet og tilgjengelighet til ansatte i alle deler av organisasjonen. Jeg ønsker å
finne samlende løsninger og tror jeg har evnen til å se flere sider av en sak.
Som del av et fellesskap vil jeg spille på kompetansen hos mine medarbeidere.
Jeg ønsker også å være synlig på mange arenaer, både i det kirkelige og det offentlige rom.
9. HVA ER DIN FORSTÅE LSE AV BISKOPENS ROLLE I KIRKEN?

Biskopen har ansvar for å forvalte kirkens lære, ivareta kirkens enhet og har personalansvar og
omsorg for ansatte. Biskopen er øverste ansvarlig for den kirkelige virksomhet og skal inspirere og
rettlede. I det offentlige rom representerer biskopen kirken og uttaler seg på vegne av den.
Visitasene i menighetene ser jeg på som en vesentlig del av biskopens tilsynsarbeid og et viktig
redskap for å formidle inspirasjon og frimodighet.
10. HVA KAN DU MED DIN KOMPETANSE OG ERFARING TILFØRE BISPEKOLLEGIET OG
BISPEMØTET?

Jeg har bred erfaringsbakgrunn fra kirke og misjon i inn- og utland. Som østlending bosatt på
Vestlandet har jeg også en god forståelse av det norske kirkelandskapet. De siste årene som prest i
en lokalmenighet har gitt meg erfaring i hverdagen for kirkelige ansatte.
Mange år som misjonsprest i Japan har gitt god interkulturell kompetanse. Dessuten tror jeg at
fordypelse i fag jeg har undervist i ved VID (homiletikk og samfunnsfag), kan gi nyttige faglige bidrag.
Som nemdmedlem i Utlendingsnemnda (UNE) har jeg også fått innsyn i asylsøkeres virkelighet og de
menneskelig og juridiske utfordringene omkring dette.
11. HVA KAN DU SOM BISKOP TILFØRE STAVANGER BISPEDØMME ?

Jeg vil oppmuntre de ansatte i den tjenesten de utfører i lokalmenighetene. Jeg ønsker å fremheve
de frivillige og den innsatsen de gjør. Her har Stavanger bispedømme store ressurser. Mye av kirkens
liv framover vil avhenge av hvordan vi involverer og motiverer de frivillige og at man opplever
eierskap til sin kirke.
Først og sist vil jeg bidra med forkynnelse for å åpne opp Bibelens budskap om Jesus for vår tid og for
våre liv.

